
ZZpprr aavvooddaajj   
ÚÚnnoorr   22001155  

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Pomoct, ale jak? 
Snad denně se setkáváme s žebráky, kteří po nás chtějí pár drobných, a my víme, že 
peníze neutratí za jídlo. Při pohledu na zpravodajství vnímáme potřeby mnoha lidí 
sužovaných válkami, nemocemi, či přírodními katastrofami, které nejsme ani 
schopni naplnit. I kdybychom rozdali vše, co máme, zůstane ještě mnoho 
potřebných. Do Evropy, do Česka, do Prahy, do naší těsné blízkosti přicházejí lidé 
z různých koutů světa za lepším životem, bezpečnějším, komfortnějším a možná 
svobodnějším. 

Někomu můžeme pomoct my sami, což vidíme i v Ježíšově příkazu "miluj bližního 
svého jako sebe", tedy toho, kdo je blízko nás. Na příkladu prvotní církve můžeme 
ale vnímat i výzvu pomoct těm vzdáleným. Vždyť církve v dnešním Turecku a 
Řecku posílali finanční pomoc chudým v Jeruzalémě. 

Jak jsem již zmínil, potřebných je mnoho a nemůžeme pomoct všem. U pomoci 
vzdáleným často nemáme jistotu, že k nim naše pomoc dorazila. Proto naši 
společnou pomoc syrským uprchlíkům skrze křesťany v Turecku vnímám jako 
jednu z příležitostí, kdy můžeme vědět o výsledku a můžeme společně s tureckými 
křesťany projevit lásku potřebným, kteří o Ježíši Kristu jako Spasiteli a Pánu ještě 
ani neslyšeli. Dostali jsme v posledních týdnech několik e-mailů s fotografiemi 
dokládajícími úsilí tureckých křesťanů. V dopisech se zmiňuje, že kromě hmotné 
pomoci nabízí i modlitbu a Nové zákony, které jsou přijímány. Byl bych rád, 
abychom si jako sbor vybrali konkrétní možnost a dlouhodobě pomáhali těm, kteří 
to potřebují. Je možné tyto oblasti přímo navštívit a na místě se přesvědčit a vybrat, 
jak bychom mohli pomáhat na těchto, pro nás vzdálených, místech (přibližně 
2500 km z Prahy). Je možné podporovat místní misionáře i posílat finance na 
pomoc uprchlíkům. Na sborovém shromáždění 8. 2. 2015 se společně rozhodneme. 

E. Poloha 

Z jednání staršovstva 13. 1. 2015 
Bratři starší tentokráte za nepřítomnosti nemocného br. Jirky Boháčka projednávali 
ukončení členství několika sester a bratrů, žádost o křest a naplánovali sborové 
shromáždění na 8. 2. 2015 po bohoslužbě. 

E. Poloha  

Modlitební aliance 
Na 100 dní: od 27. ledna (den osvobození koncentračního tábora Osvětim a 
Mezinárodní památný dne holocaustu) do 8. května 2015 (70. výročí konce druhé 
světové války v Evropě) zve Koalice křesťanských misií a společenství 
k modlitebnímu aliančnímu času a obrácení. 
Na  www.100tagegebet.de jsou zváni všichni křesťané bez výjimky, aby tento čas 
využili k zamyšlení, modlitbám a půstu po příkladu proroka Daniele, který rovněž 
po 70 letech  babylónského vyhnanství začal před Hospodinem vyznávat své hříchy 
a hříchy otců (Daniel 9). 

PF 2015 
Slyšel jsem mocný Hlas z trůnu: 

„Hle, Boží stánek s lidmi: 
bude bydlet s nimi a oni budou Jeho lid; 

Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. 
On jim setře každou slzu z očí 

a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, 
ani bolest už nikdy nebude, 

neboť minulé věci pominuly.“ 
Ten, který seděl na trůnu, řekl: 

„Hle, činím všechno nové. 
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. 

Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody živé. 
Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. 

Já mu budu Bohem a on mi bude synem.“ 
Zjevení sv. Jana 21, 3 – 7 

Tak vrať se už, náš drahý Králi! 
Spoj údy Nevěsty, ať žádný neschází 
a zástup mučedníků také je už plný. 
Tak volá Duch, s Ním volá Nevěsta: 

„Přijď, Pane Ježíši.“ 
Král z trůnu zvedl se a pokročil už k dveřím 

a nebem zazněl Jeho mocný hlas: 
„Amen. Já přijdu BRZY!“ 

Ludmila Hallerová 



Provozní řád modlitebny 
• Pro usnadnění komunikace předkládáme těchto několik bodů členům našeho 

sboru i nájemcům: 
• Pronajimatel musí vědět dopředu o každé akci, která v jeho objektu probíhá. 

Nájemce bude užívat pouze pronajaté prostory ve smluveném čase, a pokud je 
v objektu více akcí, bude dbát na to, aby se vzájemně nerušily = omezí hlasité 
nástroje zejména bubny, bude opatrně vstupovat na galerii VS (třeba pro stoly 
uložené pod galerií) a mezi 22h a 6h se musí dodržovat noční klid dle 
občanského zákoníku - tj. musíme myslet na to, že naše modlitebna je ve 
vnitrobloku! Platí to i pro dvoreček nebo klub. 

• Je potřeba aktivně udržovat kázeň a pořádek včetně dozoru dětí a to i na 
dvorečku, třídění odpadu. 

• Kouřit, požívat alkohol a jiné omamné látky v celém areálu modlitebny (včetně 
dvorečku) není možné 

• Podnapilé, znečištěné nebo zapáchající osoby nemohou svou přítomností 
obtěžovat ostatní slušné příchozí. 

• Žádné jídlo ani káva do Velkého sálu včetně galerie nepatří. 
• Žvýkačky nalepené na různých místech nás velmi trápí. 
• Jehlové podpatky dělají důlky do parket v podlaze ve VS. 
• Nerozpojovat sedadla ve Velkém sále (evakuační bezpečnostní nařízení). 
• Poškozené / rozbité věci je dobré nahlásit a nahradit. 
• Kuchyně se po užívání vždy předává tak, že veškeré nádobí je umyté a uklizené 

a jsou setřené povrchy. 
• Při odchodu z objektu všude zavřít vodu, zhasnout a vypnout spotřebiče, 

zamknout všechny dveře včetně překlopení západky na vstupních dveřích 
z ulice. 

Pro naše bohoslužby ještě platí: 
• Nevstupovat / neopouštět sál při čtení Slova Božího a při modlitbě (tj. když 

shromáždění stojí) 
• Předsálí je určeno primárně pro rodiče s malými dětmi a platí tam to samé, co 

v sále, že v průběhu bohoslužeb lidé spolu nemluví. 

Narozeniny v únoru 
  7. Jan Jackanič   
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 

18. Miloš Tresa 
26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 

Mimořádné akce 
Po   9.   2. 18h Sborová rada 
So 28.   2. čtení Bible na náměstí 
So 28.   3. čtení Bible na náměstí 
Pá   3.   4. 18.30 Velkopáteční shromáždění 
So   4.   4. čtení Bible na náměstí 
Po   6.   4. Velikonoční výlet 
17. – 19. 4. Veletrh Evolution  – služba na festivalu esoteriky 
So 25.   4. čtení Bible na náměstí 
1. – 3. 5. Československá konference sester BJB 
Pá 29. 5. Noc kostelů 
So 30.   5. čtení Bible na náměstí 
5. – 7. 6. Sborový víkend  Běleč n. Orlicí 
So 10. 10. 600. / 100. / 30. výročí 

Klub seniorů 
  3. 2. Židé – dějiny jednoho národa – DVD - 4. a 5. díl – br. kaz. Vladimír Hejl  
10. 2. Která zaslíbení pro nás platí – ses. Ludmila Hallerová 
17. 2. Judaismus, křesťanství a islám – Ing. Karel a MUDr. Darina Sedláčkovi 
24. 2. New York a Jihoafrická republika – br. Ondřej Tláskal 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
 

Datum Vedení kázání Bělá p. B. 

  1. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Vladislav Vovkanič 

  8. 2. Roman Klusák Erik Poloha Erik Poloha 

15. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Roman Klusák 

22. 2. Erik Poloha Roman Klusák Miloš Tresa 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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